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Kære Modtager

 

 

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.

 

I dette nyhedsbrev vil vi gerne gøre dig opmærksom på omstillingspuljen til Corona ramte

virksomheder (du kan søge til og med 13. november), et gratis tilbud om Grøn Cirkulær

Omstilling og så tre muligheder for dig, der overvejer eller er i gang med eksport. 

 

God læselyst:)

 

Omstillingspuljen - få en bæredygtig

forretning, der kan imødekomme

restriktioner grundet Corona. Du kan

søge indtil den 13. november.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har lige nu en pulje åben for ansøgning til

omstilling for særligt hårdt ramte erhverv. Puljen er på i alt 100 mio. kr. Den deles i to

runder – ultimo oktober 2020 og ultimo januar 2021.

 

Vigtigt: Puljen er søgbar fra fredag den 30. okt. til og med den 13.

november. 

 

Puljen er ikke først-til-mølle-princippet, som vi først troede – derfor er budskabet fra

vores side, at du stadig kan søge, hvis du opfylder kriterierne.

 

Puljen har særligt fokus på virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, men

andre hårdt ramte virksomheder kan også søge.

 

Sådan gør du dig klar til at søge:

 

https://businessfredericia.dk/


Din mission skal være: På baggrund af Corona, hvad skal der så til for at kunne omstille

sig, så restriktioner kan imødekommes?

 

Fokus er på, hvad der skal til for at få en bæredygtig og modstandsdygtig forretning. 

 

Du kan søge penge til hjælp indenfor tre emner:

Konsulentbistand til at hjælpe med omstillingsplanen

Kompetenceudvikling til at imødekomme omstillingen

Udstyr

Vigtigt: Et væsentligt kriterium for at kunne søge er, at du kan påvise minimum 30%

nedgang i omsætningen fra marts til og med august måned i 2020 - sammenlignet med

samme periode i 2019.  

 

Spørgsmål?

 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning hertil, så kan du kontakte erhvervskonsulent,

Jesper Bonnén på mobil 9215 0128 og mail jb@businessfredericia.dk. Du kan også læse

mere om omstillingspuljen her.  

Grøn cirkulær omstilling (GCO) – invester

din tid og deltag i et gratis forløb
Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende tilbud, som giver over 400 danske

virksomheder støtte til at udvikle deres forretning i en mere cirkulær retning – og du kan

være en af dem.

 

Der er seks programforløb, særligt fokus på følgende brancher: ·        

 

Plast

Fremstilling

Fødevarer

Tekstil og møbler

Byggeri

Service

 

Et godt tilbud til dig, der vil være grønnere

 

Det er et godt tilbud, hvis du overvejer at få en grønnere og mere cirkulær forretning.

Læs mere her.

 

 

Spørgsmål?

 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning hertil, så kan du kontakte erhvervskonsulent,

Jesper Bonnén på mobil 9215 0128 og mail jb@businessfredericia.dk.

 

 

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen
http://www.groenogcirkulaer.dk
mailto:jb@businessfredericia.dk


Eksport: To puljer og et webinar
Eksporterer du eller overvejer du? Læs med her.

 

Det er to forskellige eksportprogrammer lige nu: 

 

SMV:Digital – eksportpulje åbner for ansøgning den 4. november kl. 09:00. Der er tre

vouchers at søge. Det er vigtigt, du har din ansøgning klar inden, så du hurtigt kan

søge. Her er det først-til-mølle-princippet. Du kan læse mere om SMV:Digital her.

 

SMV:International har løbende ansøgningsfrist, og åbner 1. december. Der er fire

forløb, som du kan søge til, og de er beskrevet rigtig godt i dette link -læs her.

 

Overvejer du det tyske marked?

 

Tag med på webinaret den 10. november kl. 9.00-10.15 og hør om "Eksport til Tyskland",

som bl.a. Erhvervshus Sydjylland afholder. Læs mere her. 

 

Spørgsmål?

 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning hertil, så kan du kontakte erhvervskonsulent,

Jesper Bonnén på mobil 9215 0128 og mail jb@businessfredericia.dk.

 

 

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

http://www.smvdigital.dk
https://ehsyd.dk/smvinternational
https://ehsyd.dk/webinar_eksport_tyskland
mailto:jb@businessfredericia.dk
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1050018/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1050018/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1050018/share/?launch=twitter
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